G?o Mi?n B?c : G?o Séng Cù

?

G?o Séng Cù

G?o Séng Cù là lo?i G?o ??c S?n vùng Tây B?c, ???c tr?i ban t?ng cho ch?t c?m th?m ng?t, ??m ?à và hàm l??ng dinh d??ng cao r?t t?t cho s?c
kh?e c?a t?t c? m?i thành viên trong gia ?ình.

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá

H?i v? s?n ph?m này

Chi ti?t
M??ng Kh??ng (Lào
Cai) là huy?n vùng cao có ??a
hình ??i núi chia c?t, ch? y?u là
núi ?á vôi, r?t khó kh?n cho
giao thông ?i l?i và h?n ch?
di?n tích ??t canh tác. Tuy
nhiên, tr?i ??t n?i ?ây ?ã ban
t?ng cho M??ng Kh??ng nh?ng
th? m?nh v? tr?ng các lo?i cây
??c s?n nh?: Lúa Séng Cù, ?t
s?ng… G?o Séng Cù vì th? ?ã
tr? thành th??ng hi?u, s?n
ph?m G?o ??c S?n c?a M??ng
Kh??ng nói riêng và t?nh Lào
Cai nói chung.

G?o Séng Cù ? M??ng Kh??ng
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???c gieo tr?ng ? chân ru?ng
có ?? cao trên 900m so v?i m?t
n??c bi?n. Ngu?n n??c ph?c v?
cho vi?c gieo tr?ng lo?i cây này
ch? y?u là m?ch n??c ng?m
trong các khe núi, c?ng v?i
nhi?t ?? không khí n?i ?ây luôn
luôn mát m?, dao ??ng trong
kho?ng 22 – 25oC. H?u h?t
di?n tích lúa Séng Cù ???c gieo
tr?ng ? chân ??t vàn cao (d??i
chân núi). H?n n?a do còn gi?
ph??ng th?c canh tác c? truy?n
có t? ngàn x?a c?a bà con
ng??i Thái, ng??i Dao ?ã t?o
cho g?o Séng Cù m?t h??ng v?
r?t ??m ?à và ??y khác bi?t.
C?ng chính ??c ?i?m canh tác
c?a bà con n?i ?ây còn t?o cho
g?o Séng Cù có m?t hàm l??ng
dinh d??ng cao, r?t t?t cho s?c
kh?e c?a t?t c? m?i thành viên
trong gia ?ình mà không m?t
lo?i g?o nào có ???c.

V?i h? th?ng ??i lý thu mua
thóc lúa ?y quy?n t?i b?n ??a,
???c ch?n l?a c?n th?n qua
nhi?u n?m làm công tác phát
tri?n vùng nguyên li?u, FAS
VI?T NAM có th? thu mua t?n
g?c nên ??m b?o cho khách
hàng m?t ch?t l??ng th?m ngon
th??ng h?ng th?c s?. H?t g?o
Séng cù m?p m?y và trong
ngà, mùi th?m lan d?y khi v?a
m?i b?c lên tay ?? th?. S?n
ph?m G?o Séng Cù x?ng ?áng
là s? l?a ch?n tuy?t v?i cho b?a
c?m gia ?ình hàng ngày hay
nh? m?t món quà ??y ý ngh?a
?? dành t?ng ng??i thân, b?n
bè vào nh?ng d?p l? t?t.

G?o hi?n ???c công ty thu mua
vào v? mùa tháng 10 và cung
c?p r?ng rãi các kênh trên th?
tr??ng nh? ??i Lý G?o, Siêu
Th? G?o, G?o Khách S?n,
G?o Nhà Hàng ??c S?n....

Tiêu chu?n: Xu?t kh?u,
nguyên ch?t 100%, không pha
tr?n.
T? L? T?m:

5%

?? ?m:

< 15%

?óng gói:
25kg, 50kg

1kg, 5kg, 10kg,

R?t nhi?u khách
hàng, doanh
nghi?p ?ã tham
quan, giám sát
qui trình xay xát
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??c tính:
+ H??ng v? t? nhiên, th?m
nhi?u
+ Ng?t c?m, h?t s?n ch?c, dai
c?m, ??m c?m

và ?ã tín nhi?m
??t hàng gia
công làm quà
bi?u t?ng công
nhân viên ch?c
hàng n?m.

Thành ph?n dinh d??ng/
100g:
- N?ng l??ng (380 kcal / 100g)
- Ch?t x? th?c ph?m 1.5 g
- Ch?t béo 0.78 g
- Protein 7.16 g
- Cácbon hy?rát 82 g
- ???ng 0.14 g
- N??c 13.67 g
- Canxi 32 mg (3%)
- S?t 0.80 mg (6%)
- Magiê 28 mg (7%)

H??ng d?n b?o qu?n g?o:
+ ?? n?i khô ráo và thoáng mát
+ ??y kín sau khi m? bao, tránh
côn trùng xâm nh?p và mùi l?.
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